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 مقدمه:

 انهواع  بهه  گرایشبا توجه به افزایش  تغییرات جهانی و لزوم تنوع بخشیدن به حوزه های مختلف گردشگری وبه  نظر

( 1ه مهاد ( بنهد  ((  7جهز)   اسهتناد  بهه  وگردشهگران   بهه  گردشگری تخصصی و ضرورت ارائه خدمات طبق عالئق خاص 

 «هاا گذاری تأسيسات گردشگری و نظاارت بار فلاتيان      بندی و نرخايجاد، اصالح، تکميل، درجه»نامه آیین

-های طبيلان ها و پارکمحيط»موضهوع  با  هیات محترم وزیران 4/6/1954ههه مورخ   79751/91111مصوبه شماره 

کشهاورزان و توسهله یایهدار    د ملیشه   بها ههدب بهبهو    ایهن دسهتوراللم     «گردی و گردشگری روستايی و عشايری

حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی فلاالن بخهش گردشهگری کشهاورزی و اسهتفاده از ترفیه  آنهها در جهه         روستایی  

و نظارت بر فلالی  و عملکرد آنها  کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستائیان و کاهش نامطلوب  ییشبرد اهداب گردشگری

   ح ذی  مصوب و جه  اجرا ابالغ می گردد.به شر آثار زیس  محیطی

 اصطالحات و مفاهيم:: 9ماده 

 موجود در قالب تلاریف عملیاتی زیر استفاده شده اس :اصطالحات مفاهیم و  ذی  دستوراللم در 

مصهوب  « هها گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فلالی  آنبندی و نرخایجاد  اصالح  تکمی   درجه  ئين نامه:

 4/6/1954 مورخ 

 ملاون  گردشگری – وزارت میراث فرهنگی  گردشگری و صنایع دستی وزارت:

 هاادارات ک  میراث فرهنگی  گردشگری و صنایع دستی استان اداره کل:

 بازدید یک آن در که شودمیی های فلالی  شام  کشاورزی گردشگری (:Agritourismگردشگری کشاورزی)

دههد. لهذا   انجام مهی  فراغ  اوقات گذرانیا و تفریحی با اهداب آموزشی و کشاورزی هایطدیگر محی یا و مزرعه در کننده

 هها  آن خهانوار  اعضهای  و کشهاورزی  کارآفرینهان  آن  در کهه  اسه   روستایی از گردشگری ایشاخه کشاورزی گردشگری

 کنندمی ارائه کشاورزی هایطدر محی بازدیدکنندگان نیازهای اقناع و عملی مشارک  امکان فراهم شدن برای را خدماتی

 .یردازندمی وی خانوار و کشاورز به را ایهزینه مذکور  خدمات از برخورداری ازای در گردشگران و

ماکیان  دامپروری  عبارتس  از واحد تولیدی کشاورزی اعم از مزرعه  باغات  گلخانه  مرکز گردشگری کشاورزی: 

ههایی هموهون تولیهد  اسهتفاده     های طبیلی که با توجه به جاذبهسته و رویشگاههای تولید در فضای باز و بعرصهشیالت  
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ایهن   لهذا  نمایهد. گردشگران را فهراهم مهی  توسط مندی خوراکی  دارویی از محصول و صنایع تبدیلی و فرآوری  امکان بهره

شگری کشاورزی به صورت ایجاد کسب و کار گرد جه حقیقی و یا حقوقی محدوده هایی با تقاضای هر فرد شام  مراکز 

شود که یس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت و با رعای  قوانین و مقررات ( میثاب  فلالیتی تجربه گرا و بدون نیاز به سازه

 .نمایدمربوطه فلالی  می

 29ای موضوع ماده های حرفهای و تخصصی که بر اساس دستوراللم  اجرایی تشک تشک  حرفه تشکل حرفه ای:

 ایجاد شده اس . ن نامه با نظارت وزارت آئی

 شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی اخذ مجوز فلالی  گردشگری کشاورزی.      متقاضی:

مدیرک  یا ملهاون گردشهگری رئیس جلسهه(/ نماینهده واحهد      اداره ک  شام :  گردشگریکمیته فنی  کميته فنی:

 تشک  حرفه ای در صورت وجود(نماینده واحد حقوقی/ کارشناس گردشگری / نماینده  –حراس  

 سازمان جهاد کشاورزی استان :ما ساز

و با رعای  قوانین  وزارتیس از اخذ مجوزهای الزم از به قصد انتفاع عمومی  واحدهایی که تأسيسات گردشگری:

 مه می باشد.و مصادیق آن شام  موارد ذکر شده در بند ( ماده یک آئین نا نمایندو مقررات مربوط تأسیس یا فلالی  می

 در یکه کمترین دخال  و تخریب با قابلی  برچیده شدن اس تأسیسات متحرک و غیر ثاب    منظور از سازه سازه :

 .و سازه ای سبک و با ایمنی کافی باشدمحیط طبیلی داشته 

مقهررات   ههای ثابه   بها رعایه  قهوانین و     روستاها  احداث سازه طرح هادیهای واقع در محدوده : در طرح1تبصره 

 باشد.مربوطه مجاز می

از مصادیق سازه در این دستوراللم  می توان به سازه های یهیش سهاخته متناسهب بها محهیط طبیلهی         -2تبصره 

و بهدون اسهتفاده از    ی موق  و بدون فوندانسهیون سایبان  میز و صندلی  تخ  استراحتگاهی  چادرهای اقامتی و سازه ها

 .   اشاره نمودخله را در زمین دارندکه کمترین مدا مصالح نامتلارب

 موضوع دستوراتلمل – 2ماده 

یها خواهنهد    برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در راستای گردشگری کشاورزی فلالی  می کنند فلالی صدور مجوز 

 آنان.نظارت بر فلالی  و عملکرد  و کرد
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 شاورزیگردشگری کبرای صدور مجوز فلاتين شرايط عمومی مورد نياز  -9ماده 

 ( شرايط عمومی 9بند

  و بندی و نهرخ گهذاری تأسیسهات گردشهگری     نامه ایجاد  اصالح  تکمی   درجهآیین دررعای  مفاد مرتبط

 ی الزامی اس .قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 ه به حفهظ ترفیه  کشهاورزی و ترفیه  بهرد      توج های مربوط به گردشگری کشاورزی مهم در طرح نکته

در درآمهدزایی و ایجهاد زمینهه    و گردشگری به عنوان بخش ارزش افزوده و مکمه   ای مجوز بوده مح  اعط

 .  های کسب و کار در این مناطق بکار گرفته می شود

 ( ورودی و دفتر پذيرش2بند 

 بوده تها در اوقهات مناسهب     و راهنمایی مراجلان یذیرش محلی برایدارای  باید یکشاورز یراکز گردشگرم

 های مختلف راهنمایی شوند.ر مرکز یذیرفته شوند و به بخشمیهمانان د

 های مورد نیهاز  ها و تابلو راهنمای مجموعه در بخش ورودی و  بخشمرکز باید نسب  به نصب عالئم  نشانه

 آن اقدام نماید.

 ( بهداشن و ايمنی 9بند 

 فراهم باشد.   در مح  اجرای طرح بایدهای اولیه میکمکجلبه ی مجموعه 

 ههای مختلهف   بخهش   و دسترسی نهادهای امدادی بهه  بایس  رعای  نمودهات ضروری و اضطراری را مینک

 مجموعه فراهم باشد.

   .مرکز باید دارای وسای  اطفای حریق و راهنمای استفاده از وسای  اطفای حریق باشد 

 . رعای  اصول بهداشتی در ارائه خدمات یذیرایی  الزامی اس 

 استاندارد در ارائه خدمات به گردشگران استفاده شود.مناسب و  از وسای  و تجهیزات 

  و بطهور مرتهب حفهظ و نگههداری      نصب شهده نفتی و گازی باید در شرایط ایمنی  -وسای  استاندارد برقی

ی اتصاالت گازی باید مجوز ایمنی از شرک  گاز دریاف  کهرده باشهند و ایهن مجهوز     شوند. طبق قانون همه

 به روزرسانی شود.طور مرتب باید به
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 مجهز به سیستم آب و فاضالب به نحهوی   "ی واحدها باید استانداردهای ایمنی را رعای  کنند و کامالهمه

 و زهکشی باشند. ه باعث آلودگی زیس  محیطی نشوند(ک

   .ییش بینی های الزم جه  مقابله با بالیای طبیلی در نظر گرفته شود  

 

 شرايط اختصاصی: -4ماده 

 لاتين و کسب و کارهای گردشگری کشاورزی:( ف9بند 

بوده و فلالی  ههای مشهروحه ذیه  را شهام  مهی        تجربه گرا(فلالی  محور عموماکسب و کارهای گردشگری کشاورزی 

  شود:

 

 

 

 فلاتيتی

)تجربه گرا و بدو  

 نياز به سازه (

  مهاهیگیری  ؛ از قبیه  میهوه چینهی  گه  چینهی      یدیتول یدر امور کشاورز یکسب تجربه و همکار

 هرس درختان  آبیاری

؛ یرنده نگهری  بازدیهد از   حیوانیهای و مراکز یرورش گونه  باغات(تماشای امکانات و تجهیزات مزارع

 ابزار کاش  محصول 

روی  تفریح و خورگشه   اسهب و کالسهکه سهواری      های تفریحی؛ از قبی  برگزاری تور ییادهفلالی 

 کاسی و نقاشی      بالن سواری بر فراز مزرعه  ع

   آشپزی و عرضه غذاهای محلیدامیمحصوالت کشاورزی و  و هاارائه فرآورده

 های آموزشی مرتبط با کشاورزیبرگزاری دوره

 های مرتبط و موضوعیبرگزاری جشنواره  رویدادها و همایش

 

 های فلاتيتی مرتبط با گردشگری کشاورزی:( رسته2بند 

 د ذی :رکشاوزی و دامپروری با اولوی  مواهای شام  کلیه رشته

  جات و ...(گندم  برنج  سبزی و صیفی شام مزارع محصوالت زراعی  :گردشگری مزرعه 
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 کشه   ههای گرمسهیری و نیمهه گرمسهیری      های سردسیری و خشهک  میهوه  باغ میوه :گردشگری در باغات

 و غیره های خوراکیای  قارچ  گ  و گیاهان زینتی فضای باز  محصوالت گلخانهایگیاهان دارویی  ملطر و ادویه

  یرواربنهدی گهاو  گوسهفند      مراکهز یهرورش و   دامداری و دامپروری:گردشگری به منظور بازديد از شيوه

 و ...شترمرغ 

  تولید و یرورش جوجه و یرندگان خاص پرورش ماکيا :گردشگری به منظور بازديد از شيوه 

 هها و محه  نگههداری    هها  سهردخانه  هها  کارگهاه  گلخانهه  :و شيالت مراکز وابسته کشاورزیشگری در گرد

 محصوالت کشاورزی

ههای  هها و فلالیه   های مرتبط با کشاورزی  در صورت وجود تقاضا مربوط به رستهبا توجه به تنوع فلالی  -1تبصره

ادارت اسهتانی جههاد کشهاورزی(  موضهوع در کمیتهه فنهی        جدید  با دریاف  مستندات الزم از وزارت جهاد کشهاورزی یا 

 . شودبررسی و در صورت موافق   مراتب به متقاضی اعالم 

گردشگری کشهاورزی  قصهد اضهافه نمهودن فلهالیتی       مجوز فلالی  در صورتیکه متقاضی یس از دریاف   -2تبصره 

 از جهاد کشاورزی دریاف  نماید.   قبالا جدید در حوزه کشاورزی به مجموعه داشته باشد  باید مجوزهای الزم ر

و دائمهی   مراکز گردشگری کشاورزی که عالقمند به ایجاد سازه های اقهامتی و یهذیرایی ثابه    متقاضیان  -9تبصره 

 مطابق با مفاد آئین نامه اقدام نمایند.   هستند  باید
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 مساحن و نصاب اراضی مورد نياز -4بند 

بایس  مطابق با میزان اراضی مورد نیاز طبق   جه  اجرای طرح میالی  گردشگری کشاورزیفل متقاضیان دریاف  مجوز

 جدول ذی   درخواس  خود را به کمیته فنی استان ارائه نمایند:
 

متقاضیانی کهه امکهان تهأمین     تبصره: حداقل مساحن زمين مورد نياز عنوا 

زمین مورد نیاز بهرای اجهرای طهرح را    

و نیههاز  بههه  ندارنههد  برحسههب ضههرورت

تشههخیص کمیتههه فنههی  در محورههها   

مسیرها و مقصدهای گردشهگری حهائز   

توانههد در اهمیهه   کمیتههه فنههی مههی  

خصوص میزان اراضی مورد نیاز جهه   

اجههرای طههرح و صههدور موافقهه  نامههه  

 تصمیم گیری نماید.  

 متر مربع 11111 بخش زراعن

 متر مربع 9111 بخش باغبانی

حسب مجوزی کهه از جههاد کشهاورزی جهه      بر دامداری و دامپروری

 فلالی  دامداری و دامپروری اخذ شده اس 

برحسب مجوزی کهه از جههاد کشهاورزی جهه       پرورش ماکيا 

 یرورش ماکیان اخذ شده اس 

ساير فلاتين های توتيد 

و عرضااه محصااو ت  

 کشاورزی

برحسب مجوزی کهه از جههاد کشهاورزی جهه      

 امور مربوطه اخذ شده اس 

 

 

 فلاتين مراحل صدور مجوز -5ماده 

مراجله کهرده   https://my.mcth.irوزارت  به آدرس  صدور مجوز فلالی به سامانه الکترونیکی  بایدمتقاضی  -1

 و درخواس  خود را ثب  نمایند.

 ساع  72اری مدارک مورد نیاز تا حداکثر بارگذ -2

و سهایر  طرح از ابلاد موقلی   دسترسهی هها  مسهائ  زیسه  محیطهی       مح  اجرای و بررسی بازدید کارشناس -9

 مسائ  فنی

   یس از اعالم موافق  جهاد کشهاورزی استان و سایر استلالم های قانونی جهاد کشاورزیسازمان  استلالم نظر  -4

 (و برگزاری کمیته فنی

https://my.mcth.ir/
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 ید با ذکر دالی ( به متقاضی  ترب یک هفته و اعالم نتیجه تائید یا عدم تأئبرگزاری کمیته فنی  -9

اداره که  نسهب  بهه صهدور     و تایید تجهیزات توسط کارشناس گردشگری   ها میاسخ مثب  استلال اخذیس از  -6

 نماید.اقدام می مجوز فلالی 

 

 

 متقاضی مدارک مورد نياز - 6ماده 

 مدارک شناسایی شناسنامه و کارت ملی( .1

 ملافی   دانشجویان فی  از خدم  و یا گواهی اشتغال به تحصی تصویر کارت یایان خدم  نظام وتیفه یا ملا .2

 برای آقایان تحصیلی(

 ساله 9بلند مدت  یا اجاره نامه رسمی مثبتهو سایر مدارک تصویر سند مالکی   .9

 خالصه طرح توجیهی .4

 ارائه اسناد و مدارک مربوط به شرک  و اساسنامه در تقاضاهای اشخاص حقوقی  .9

 

 

 مجوز فلاتين گردشگری کشاورزید صدور و تمدي -7ماده 

بهه مهدت    مجهوز فلالیه  گردشهگری کشهاورزی    یس از انجام مراح  قانونی و تایید کارشناس گردشگری  در مرحله اول  

متقاضی موتف اس  یک ماه قب  از اتمهام یروانهه  درخواسه  کتبهی      بنابرایند. شوبرای متقاضی صادر می ( ماه6شش)

شیوه نامه درجه بندی تأسیسات گردشهگری مصهوب    11حوی  داده و اداره ک  نیز طبق ماده خود را به اداره ک  استان ت

 نسب  به بررسی و تمدید یروانه اقدام نماید.   4/6/1954

 

 وظايف دارنده مجوز -8ماده 

 ارائه خدمات و امکانات مورد نیاز متناسب با مجوز دریافتی و ضوابط و مقررات جاری کشور .1

 ی مناسب و تحوی  به اداره ک  جه  طی نمودن مراح  قانونی و ثب انتخاب نام و لوگو .2

 نصب تابلو و یا سردرب در مکان مناسب  .9

 ارائه گزارش عملکرد در خصوص فلالی  های انجام یذیرفته به اداره ک  .4

 برنامه ریزی جه  ارتقا) سطح مهارت در راستای تسهی  و بهبود امور مربوط به گردشگری کشاورزی .9

 اری با وزارتخانه در راستای اجرای صحیح بخشنامه ها و مقررات ابالغیکمک و همک .6

 همکاری با دستگاه های ذینفع و سایر نهاد دولتی و خصوصی .7

 

دارنده مجوز  امکان برگزاری تور در مکانی خار( از مح  دریاف  مجوز را ندارد و متقاضیان برای این امر  - 1 تبصره

 را اخذ نمایند.و گردشگری جوز بند ب دفاتر خدمات مسافرتی مبق قوانین و مقررات طبایس  می
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نسب  به اقدامات قانونی   عدم انجام تلهدبر عهده اداره ک  بوده و در صورت نظارت بر فلالی  دارندگان مجوز   -1ماده 

 به شرح ذی  اقدام می نماید:

 با تلیین مهل  جه  رفع نقصبا در( در سوابق واحد  تذکر کتبی -الف 

 ماه 9تللیق موق  از یک تا  -ب

 لغو مجوز و انلکاس موضوع به جهاد کشاورزی استان - پ
 

 

 درجه بندی و نرخ گذاری -91ماده 

طرح های مقااضی دریاف  مجوز فلالی  گردشگری کشاورزی بر اساس تجهیزات و امکانات  کیفی  خدمات  ایمنی  .1

سترسی مللولین و جانبازان مطابق با شیوه نامه درجهه بنهدی   و بهداش  و رعای  مسائ  مرتبط با توسله یایدار و د

 تأسیسات گردشگری  درجه بندی و نرخ گذاری می شوند.

 

 مادهدر صورت شکای  از واحد دارای مجوز  کارشناس گردشگری ضمن ییگیری  موضوع را بررسی و مطابق با  -99ماده  

 می نماید.  عم    (نه  5

 

آئین نامه با نظارت  29ای فلاالن گردشگری کشاورزی براساس دستوراللم  اجرایی ماده هچنانوه تشک  حرف -92ماده  

ب ضوابط تلیین شده تواند کلیه امور تصدی در راستای مجوز را در چارچووزارتخانه تشکی  شد  اداره ک  استان می

 گردد.به تشک  مربوطه واگذاری می توسط وزارت
 

الزم اس  یشتیبانی الزم جه  ایجاد بستر درخواس  وزارت داری   ارتباطات و تحول اوری اطالعاتمرکز فنا  -99ماده 

 و صدور مجوزهای مربوط به دستوراللم  حاضر را بلم  آورد.

 

 

 باشد.و از زمان ابالغ  الزم االجرا میتهیه و تنظیم شده تبصره  6ماده و   14ن دستوراللم  اجرایی در   ای -94ماده 
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  کشاورزی گردشگریفعالیت  مجوزصدور  فرايند
 

 

 ارائه درخواس  و مدارک مورد نیاز 

 تأئید

  طرح موضوع در کمیته فنی استان

 اخذ مدارک مورد نیاز

  ادارات مرتبط استلالم بهصدور 

 اخذ یاسخ مثب  استلالمات

 اعالم به متقاضی

یدعدم تأی  

  اعالم به متقاضی

 عدم تأیید

کارشناسی  و بازدید بررسی  

 صدور پروانه بهره برداری

  گریتوسط کارشناس گردش امکانات و تجهیزات و تایید بررسی

 استلالم از جهاد کشاورزی


